GEWIJZIGDE VERSIE
Mondelinge vragen PvdA voor het Vragenuur PS 1 februari 2021
De provincie Noord-Holland moet volgens de PvdA Noord-Holland zorgvuldig en veilig
omgaan met de (persoons)gegevens van onze inwoners. Na alle terechte commotie over
datalekken en de handel in persoonsgegevens bij de GGD, is onze fractie enorm
geschrokken van het bericht van vrijdag 29 januari, dat ook de ICT-systemen van de
provincies al maanden lek zijn. De provincie verwerkte grote hoeveelheden en gevoelige
informatie. Met de toenemende digitalisering neemt dit ook alleen maar toe.
Informatiebeveiligers zeggen enorm geschrokken te zijn over de verouderde beveiliging van
de systemen. Het gebrek aan onderhoud gaat soms jaren terug. Informatiebeveiligers geven
aan dat wij ervan uit mogen gaan dat wij gehackt zijn. De PvdA- fractie maakt zich daarom
ernstige zorgen over de staat van onze systemen.
Inwoners moeten kunnen vertrouwen op een provincie die zorgvuldig en vertrouwelijk
omgaat met persoonlijke en gevoelige informatie. Wij roepen Gedeputeerde Staten op om
direct actie te ondernemen om te zorgen dat de beveiliging goed op orde komt. Daarbij
hebben wij, in aanvulling op uw brief van vrijdag jongstleden, voor nu de volgende vragen:
●
●
●
●

Kunt u de zekerheid geven dat de beveiliging van de ICT systemen van PNH op dit
moment op orde is en de gegevens van onze inwoners goed beschermd worden?
Welke acties neemt het college om (potentiële) beveiligingsrisico’s te verhelpen?
Hoe voorkomt GS dat dergelijke beveiligingsrisico’s in de toekomst optreden?
Waarom is niet eerder ingegrepen na de signalen en conclusies van de
informatiebeveiligers over de situatie bij BIJ12?

Tot besluit, dit is niet alleen een ontzettend belangrijk, maar ook een complex onderwerp.
Daarom zullen wij vragen uw brief van 29 januari te agenderen voor de Commissie EFB
zodat wij met elkaar kunnen spreken over de stand van zaken en over de vraag hoe wij dit in
de toekomst beter gaan doen. Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Datalekken
en privacyschendingen helpen daar niet bij. Daar kunnen we wat aan doen, daar moeten we
wat aan doen.
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